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ادارة معهد املسرح رممــت 22
الســـلم اخلاص للوزيــرة 
وعميد املعهـــد بالوكالــة 
الباقيــة  الســـالم  وخلت 
املتهالكة..  علــى حالتهـــا 

احلمد هلل والشكر!

دكاتـــرة معهـــد املســـرح 
هااليام مشـــغولني بعمل 
الشـــخصية لهم  الكروت 
مع انه مسرح املعهد يخر 
والقاعات ما فيها كراسي.. 

هلل في خلقه شؤون!

ساللم قاعات
فــــي معهد املســــرح  موظفة 
»طرقت« باب مسؤولها بالدوام 
علشان تشــــتكي على احدى 
املوظفات اللي سبتها مبكتبها 
بس مسؤولها ما سوالها شي.. 

خووش مسؤول!

شكوى

مي كساب »زوبة« في »العتبة الحمرا«
القاهرة ـ سعيد محمود

تستعد الفنانة الشابة مي 
كساب لتقدمي اولى بطولتها 
التلفزيونية املطلقة من خال 
مسلســـل »العتبة احلمرا«، 
املرشـــح للعرض في موسم 

شهر رمضان 2010.
وقالـــت مي: من املقرر ان 
ابدأ بعد عيد االضحى مباشرة 
تصويـــر املسلســـل اجلديد 
»العتبة احلمرا« الذي يعتبر 
اول بطولة تلفزيونية مطلقة 
لي، وذلك من خال شـــركة 
»سكرين 2000« للمنتج امير 

شوقي.
وتابعت الفنانة الشـــابة 
ان املسلســـل من تأليف فداء 
الشـــندويلي واخراج محمد 
الرشيدي، ومرشح له حتى 
اآلن وكل مـــن الفنان صاح 

عبداهلل وعزت ابوعوف وكرمي 
محمود عبدالعزيز.

كما اوضحت ان املسلسل 
اطـــار اجتماعي  فـــي  يدور 
التي  كوميدي حول »زوبة« 
تعمل حارسة عقار »بوابة«، 
ومتر بالعديد مـــن املواقف 
الشـــخصية  والتغيرات في 

مع مرور الوقت.
من ناحية اخرى اكدت مي 
انها اقتربت من انهاء تصوير 
مشاهدها في مسلسل »ايام 
احلب وامللح« مع املخرج الكبير 
الساعات  محمد فاضل، وان 
املتبقية من املسلسل تقرب من 
ثاث ساعات ونصف الساعة 
فقـــط، وانهم يصورن حاليا 
املشاهد الداخلية من املسلسل، 
بعدها يتبقى بعض املشاهد 
التي لن يستغرق تصويرها 

اكثر من اسبوع.
كما اكـــدت مي ان املخرج 
الكبير محمد فاضل لن ينتظر 
حتى عرض املسلسل في شهر 
رمضـــان 2010، وانه يفضل 
ان يعرض في موســـم فصل 

الشتاء.
مسلسل »سنوات احلب 
وامللـــح« من اخـــراج القدير 
محمـــد فاضـــل، عـــن قصة 
جلميل عطية، وســـيناريو 
ابوالعا الساموني،  وحوار 
بطولة فتحي عبدالوهاب ومي 
كساب وعزت العايلي وريهام 
عبدالغفور ومحمود احلديني 
وخليل مرسي ومنى ها وهناء 
الشـــوربجي ودنيا ونضال 
الشافعي ورندا البحيري، ومن 
القاهرة  انتاج شركة صوت 

للصوتيات واملرئيات.

مي كساب

د.علي العنزي املخرج هاني النصار مدير املهرجان عبداهلل عبدالرسول

ناصر الصالح

جومانا مراد

عبدالرسول: الدورة الـ 6 أليام المسرح ..مختلفة

مفرح الشمري
أكد مدير مهرجان أيام املســــرح السادس الذي تنظمه 
الهيئة العامة للشــــباب والرياضة في الفترة من 1 إلى 12 
نوفمبر املقبل املخرج عبداهلل عبدالرسول ان االستعدادات 
النهائية النطاق أنشطة هذه الدورة والتي ستكون مختلفة 
عن باقي الدورات جتري على قدم وســــاق حيث سيشارك 
فيها ثماني فرق مسرحية وهي: »مسرح اخلليج العربي« 
و»ستيج جروب« و»مسرح مراكز الشاب« و»فرقة اجليل 
الواعي« و»املعهد العالي للفنون املســــرحية« و»املسرح 
اجلامعي« و »دور الرعاية االجتماعية« باالضافة إلى فرقة  
»سفن استايل« وذلك وفقا لائحة املنظمة للمهرجان للفرق 

املسرحية املشاركة. 
وقال عبدالرسول في تصريح صحافي إن اللجنة املنظمة 
للمهرجان ستستضيف فرقة مسرح الشباب القطرية لتقدم 
عرضا مســــرحيا موازيا للمهرجان، باالضافة إلى عرض 
املعهد العالي للفنون املسرحية املوازي من خال مسرحية 

»العصفور األحدب« للمخرج هاني النصار.
 أما عن حفل االفتتاح الذي سيقام على مسرح الدسمة 
فسيتضمن عرضا مسرحيا  لفرقة مسرح الشباب بعنوان  

»فرع قطعة 6« ليصبح مجمل العروض املســــرحية التي 
ستقدم خال هذه الدورة  11 عرضا مسرحيا شبابيا.

وبناء على قرار املجلس الوزاري ملجلس وزراء الشباب 
والرياضة العرب بشأن دعوة جميع املؤسسات الشبابية 
في العالم العربي لاحتفاء مبناسبة اختيار القدس عاصمة 
للثقافة العربية لعام 2009، ذكر مدير املهرجان عبدالرسول 
أن الهيئة العامة للشباب والرياضة ستحتفل بهذه املناسبة 
من خال انشــــطة مهرجان أيام املســــرح للشباب بدورته 
السادسة حيث ســــيتضمن االحتفال بهذه املناسبة إقامة 
حوار حول تاريخ املسرح الفلسطيني من خال ورقة عمل 
أكادميية تقدمها  الدكتورة وطفاء احلمادي، باالضافة إلى 
تقدمي بانوراما تلفزيونية مسرحية حول قضية القدس، 

ومعرض فني سيقام بهذه املناسبة.
واضاف أنه ستعقد عدة  أنشــــطة في املركز اإلعامي 
املصاحب للمهرجان، تناقش عدة محاور فكرية منها محور 
»حرفية أدوات املخرج في املسرح املعاصر« ويقدمه املخرج 
سليمان البسام ومحور »دور املرأة في املسرح« وستقدمه 
اإلعامية أمل عبداهلل، ومحور »السينوغرافيا املسرحية« 
يقدمه د.خليفة الهاجري، ومحور »مسارح الهواة في العالم 

العربي« للناقدة ســــعداء الدعــــاس، باالضافة إلى  محور 
»اســــترداد النقد املسرحي« الذي سيقدمه د.علي العنزي، 
وستكون هذه التجارب على شكل حوارات مسرحية مفتوحة، 
كما يستضيف املركز اإلعامي وكيل املعهد العالي للفنون 
املسرحية د.فهد الســــليم لتقدمي جتربة بحثية حول دور 
املعهد العالي للفنون املسرحية في املهرجانات، باالضافة 
إلى استضافة  استاذ قسم التمثيل واإلخراج دخيل الدخيل 
لتقدمي ورقة بحثية حول دور مسرح الشباب باملهرجانات 
املسرحية. وأشار عبدالرســــول الى ان من ضمن أنشطة 
املهرجان سيقام برنامج »استديو املسرح« الذي يستضيف 
مجموعــــة من الفنانني املخرجني الشــــباب الذين عاصروا 
جتربة مســــرح الشــــباب إللقاء الضوء على جتربتهم في 
مجال اإلخراج املسرحي والعناصر الفنية األخرى، مشيرا 
الى ان اللجنة املنظمــــة للمهرجان بدأت بالتحضير لعقد 
احللقات النقاشية التطبيقية لكل عرض مسرحي للفرق 
املسرحية املشاركة في املهرجان، وذلك من خال بحث كل 
جتربة مسرحية يقدمها الشباب على شكل حوار تطبيقي 
نقدي تصاحبه تقنية الـ Presentation لكل عرض مسرحي 

متمنيا التوفيق للجميع.

تستضيف فرقة »الشباب« القطرية وعرضًا مسرحيًا عن قضية القدس

ناصر الصالح: عالقتي بأحالم لن تعود كسابقها 
أكد أن تعاونه المقبل مع فنان العرب سيكون مميزًا

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
وعد امللحـــن ناصر الصالح 
جمهـــوره العربي بشـــكل عام 
والسعودي بشكل خاص بعمل 
مميز سيطل من خاله ويجمعه 

مع فنان العرب محمد عبده.
وفـــي دردشـــة خاصـــة مع 
»األنباء« خال حفل إطاق ألبوم 
الفنان ماجد املهندس ببيروت، اكد 
الناصر ان تواجده في احلفل هو 
بحكم الصداقة مع الفنان بالرغم 
من عدم وجود اي عمل فني له 

في األلبوم.
ناصـــر الصالح وعد بأعمال 
جديدة جتمعه مع يارا التي كما 
قال يعتبـــر صوتها »من أحلى 
وأجمل وأرق األصوات التي تعامل 
معها«، وكشف عن تعاون يجمعه 
ايضا مع شـــذى حسون جنمة 
ســـتار اكادميـــي العراقية ومع 
كارول سماحة وأماني السويسي 

جنمة ستاراك التونسية.

واكـــد الناصـــر انـــه يتجه 
الشـــباب  للفنانـــات والفنانني 
العرب ليقدموا األغنية السعودية 
بأصواتهم، لذلك ال يلحن لفنانة 
لبنانية باللبناني امنا باخلليجي 

ليكتشف األصوات اجلميلة.
من جهة اخرى، تساءل ناصر 
الصالح عن سبب الهجوم الذي 
شنته الفنانة االماراتية احام عليه 
خال إطالتها في برنامج »آخر 
من يعلم«، وأكد ان العاقة بينه 
وبينهــــا ال ميكن ان تعود الى ما 
كانت عليه، »ألن عاقته تكون فقط 
مع األشخاص األوفياء والصادقني 
الذين ال يكذبون والذين يحترمون 
من قدم لهم عما في الســــاحة«، 
الصالح اكد ان له جمهوره الذي 
يدافع عنــــه وكذلــــك الصحافة 
السعودية النزيهة، وتوعد احام 
التي تقول انها فنانة اخلليج، بأنه 
ســـيجعل امامها 100 ألف فنانة 

خليجية«.

جومانا مراد 
تقتحم ليبيا

تــــردد ان الفنانة جومانا مراد 
تستعد بعد التمثيل واإلعان عن 
الرغبة في الغناء، للتعاقد مع احدى 
القنوات الليبيــــة لتقدمي برنامج 
حواري أسبوعي مسجل، حتاور فيه 
خال كل حلقة احدى الشخصيات 
الليبية العامة في مختلف املجاالت، 
على ان يبث خال شــــهر رمضان 
2010. ويبدو ان الفنانة السورية 
تركز على عدد من النشاطات في 
ليبيا، اذ ســــتقدم دور فتاة ليبية 
في مسلسل درامي من انتاج احدى 
الشركات الليبية أيضا، بعدما التقت 
بأحد املنتجــــني الليبيني في حفل 
داخل مصر، وعرض عليها التعاون 
الفنــــي وهو ما رحبت به جومانا 
على الفور. املسلسل الليبي اجلديد 
ستدور أحداثه في اطار اجتماعي 
الليبية،  العادات والتقاليد  حول 
كنسخة ليبية من »باب احلارة«. 
ومن ناحية أخــــرى أرجأت مراد 
توقيع أي عقود حلني عودتها من 
سورية التي سافرت اليها للبدء في 
تصوير مسلسلها السوري اجلديد 
»رجال مطلوبون« مع املخرج حامت 

علي.


